
KARTA 5  

TEMAT:  ZSRS-  imperium  komunistyczne 

1. 30 XII 1922 r. utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) 

ZADANIE 1: Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie poniżej (załącznik nr1) : 

załącznik                  
Wymień trzy republiki założycielskie, które stanowiły trzon ZSRS: 

 …………………………….. 

 ……………………………. 

 ……………………...…… 

2. Rządy Józefa Stalina 

ZADANIE 1: Zapoznaj się z tekstem ( załącznik nr2) i odpowiedz na pytania: 

a) Kto przejął władzę w ZSRS po śmierci Włodzimierza Lenina?.................................................. 
b) Jak nazywała się nowopowstała partia ZSRS? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c) Na czym polegała „wielka czystka” przeprowadzona w latach 1936-1938 w ZSRS? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Na czym poległą „kult jednostki” za czasów Stalina? 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/678-zwiazek-socjalistycznych-republik-radzieckich
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/646-stalin-jozef


załącznik 2 



3. Gospodarka ZSRS 

a. w czasie wojny domowej obowiązywał tzw. komunizm wojenny – państwo sprawowało pełną kontrolę nad 
gospodarką 

b. po wojnie Włodzimierz Lenin wprowadził tzw. Nową Ekonomiczną Politykę (NEP) – władze pozwoliły na 
ograniczony rozwój wolnego rynku 

c. Stalin przeprowadził kolektywizację rolnictwa, w wyniku której: 

– zlikwidowano indywidualne gospodarstwa rolne 

– utworzono sowchozy – państwowe gospodarstwa rolne 

– utworzono kołchozy – spółdzielnie rolnicze, skupiające dawnych indywidualnych rolników 

d. Stalin wprowadził gospodarkę planową, w której 

– obowiązywały pięcioletnie pralny gospodarcze 

– gospodarka był centralnie zarządzana – decyzje dotyczące gospodarki zapadały na najwyższych szczeblach 
władzy 

4. Zbrodnie komunistyczne 

a. władze komunistyczne bezwzględnie zwalczały: 

– przeciwników i rywali politycznych 

– przedstawicieli tzw. klas posiadających, którzy byli właścicielami np. majątków ziemskich, fabryk, banków) 

–kułaków-…………………………………………………………………………………………. 

ZADANIE 2: Wyjaśnij  znaczenie  powyższego  pojęcia 

b. aparat przemocy w ZSRS 

– głównym narzędziem terroru był  NKWD 

ZADANIE 3: Wyjaśnij znaczenie tego skrótu…………………………………………………………………………………. 

– sieć łagrów, które podlegały Gułagowi ……………………………………………………………………………………………. 

ZADANIE 4: Wyjaśnij  znaczenie  powyższego  pojęcia 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/655-komunizm-wojenny
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/669-nep
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/669-nep
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/618-kolektywizacja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/657-sowchoz
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/656-kolchoz
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/629-terror
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/667-nkwd-ludowy-komisariat-spraw-wewnetrznych
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/662-gulag


5. Stosunki ZSRS z Niemcami w okresie międzywojennym 

załącznik 3 

ZADANIE 5: Po zapoznaniu się z powyższym tekstem określ, jak kształtowały się stosunki między ZSRS a 

Niemcami 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZADANIE 6: Na podstawie dostępnych źródeł ,napisz, kim był Józef Stalin. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


